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یه   عا

ن   ش ا ما ن  فد ی  ه پایا هیا عات    یطا

شه ی؛ چا تدا می ا ی  و  ھا ی ،  ا ی ا داز   ا
  
  

هاي آموزشي و درسي دانشكده روانشناسي و علوم  گروه روشها و برنامه سپاس خداوند منان را كه اين توفيق را نصيب

انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در هفدهمين همايش ساالنه خويش، رسالت    تربيتي دانشگاه تهران كرد تا همراه

گذاري در حوزة برنامه درسي را به سرمنزل مقصود نزديك  تقاي كيفيت آموزشي و بررسي سياستخود مبني بر ار

معرفي    براي تالش    ،آن  تبعآموزشي ايران در عصر حاضر و به م  هاي برنامه درسي نظادر جهت شناسايي چالشو   نمايد

   را اريه نمايد.هاي شناسايي شده غلبه بر چالشموثر  هاي راه

القول و  همگي بر اهميت و ضرورت آن متفقنقطة هدف همايش حاضر، دورة تحصيلي ابتدايي است كه بي شك  

در اين دوره، تبيين عدالت آموزشي و    پيش رو  هاي    ترين چالشعمدهيكي از دانيم  الفكر هستيم و نيك ميمشترك

بر اين اساس و با نظر به اينكه ضمن تالش هاي بسياري كه جهت  تالش براي تأمين فرصت هاي برابر يادگيري است. 

به سطح مطلوب در اين زمينه    نتايج رضايت بخش نبوده و  صورت گرفته، اما هنوزبهبود و ارتقاي كيفي اين دوره  

مناسب براي    هاي  اضر، يكي از رسالت هاي اصلي خود را تالش براي يافتن پاسخ همايش حاز اين رو،  ايم،  دست نيافته

و محفل حاضر را غنيمتي بزرگ و بستر  قرار داده  هاي موجود در پرتو نگاهي تخصصي و مبتني بر تجربة عملي  چالش

رو به  گامي    از اين رهگذر  تا   و افزايش توان علمي و عملي در حوزه برنامه درسي يافته  مناسبي جهت تبادل يافته ها

بتواند گوشه اي از   و  به سوي تحول نظام آموزشي بازگشايددر جهت بازبيني، بازتعريف و در نهايت، دريچه اي  جلو

ي  هاي تبيين و براي آن راهكارچالش هاي موجود پيش روي نظام آموزشي و برنامه درسي در دو سطح كالن و خُرد را  

    د.ارايه نماي

از آنجا كه حوزة مطالعات برنامه درسي، رسالت نهايي خود را بهبود كيفيت و ارتقاي سطح كارآمدي نظام آموزش  

جايگاه و نقش    به تبيين)،  عمل  -نظرتركيبي (  با موضعي  گيري از نگاهي تخصصي وضمن بهرهرده است،  تعريف ك
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  ركن  دو  اينهمراهي  نظر و  بايد با    بر اين نكته اذعان دارد كه هر گونه تحول و تغيير  وپرداخته  و دانش آموز  معلم    مهم

  .باشدنظام تعليم و تربيت  مهم

راه   چراغ  عنوان  به  شده  مطرح  راهكارهاي  و  مطالبات  نمودن  خالصه  هدف  با  بيانيه  اين  بندهاي  منظور،  بدين 

  هاي آتي در اين حوزه، به شرح ذيل اعالم مي گردد: ها و فعاليتگيريتصميم

 دقيق به موضوع آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستان كامل و  توجه   ضرورت )1

  آنان در   مطالبهنظران و    صاحبمتخصصان و  تاكيد همه  آيد، حاكي از  آنچه از بطن همايش حاضر برمي

اعتنايي و    ، دقيقا بيكشور ما  تمشكالترين و بزرگترين  يكي از مهم  توجه بيش از پيش به اين دوره است.

  است.   و دبستاني   دبستانيآموزش و پرورش پيش   رش و به خصوص آموزش و پروعدم توجه به كل عرصه  

آن    و  ستاشده    آنهاي  اعتنايي شود كه درست همانجا محل بيباز جايي ساخته  بايد  ايران  به نظر مي رسد  

 و دبستاني است.   دبستانيجا آموزش و پرورش پيش 

 بازنگري در مفهوم كودكي و بازتعريف آن   )2

رسد  يكي از چالش هاي برنامه درسي در عصر حاضر، ارائة تصوير نادرست از مفهوم كودكي است. به نظر مي

به عنوان پيش فرض در خصوص مفه  امروز  وم كودكي در نظر گرفته شده است،  آنچه در نظام آموزشي 

نيازمند بازنگري جدي  است كه    (مفهومي يكسان براي همه)  غالب  تحت نگاهي سنتي و مبتني بر فرهنگ 

 مورد توجه باشد.  "هر كودك"منحصر به فرد بودن و بايد اصل  است

 نگاهي دوباره به برخي چالش هاي داخلي بنابر تجربيات جهاني از رهگذر مطالعات تطبيقي  )3

نو امر  تطبيقي در حوزة آموزش،  مطالعات  اينكه  بيشبا وجود  توجه  امروزه  اما  نيست،  و تمركز  پديدي  تر 

جدي تري را مي طلبد. به ويژه در دوران شيوع كرونا و مواجهه اغلب نظام هاي آموزشي در سطح جهان با  

شوك بزرگ آموزشي، شايسته است كه نظام آموزشي ايران نيز تجديد نظر در برنامه درسي داخلي و نوع  

  مد نظر قرار دهد.جهاني   بررسي تجارب و چشم اندازهاي بامواجهه با چالش هاي موجود را 

و تحليل    عمل: نگاهي علمي به تجربيات عمليو    نظر  به دانش مبتني بر  تومان  ضرورت توجه )4

 يافته هاي عملي براي دستيابي به حوزه نظري 

. آنچه از بطن همايش حاضر  را دارد  عرصة    هر دوبه  توجه  نيازمند  كشور  به نظر مي رسد كه نظام آموزشي  

مسيري  ،  تو حركت در اين مسير اس  به سمت عرصة عمل    پيشتوجه بيش از    بر  تاكيد  ز برمي آيد، حاكي ا

  كم تردد است. رسد غالبا در كشور ما به نظر ميكه 
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  ابتدايي   دوره  در    و ...)   انگليسي   مادري، زبان   زبان زبان فارسي،    ش آموزتوجه به زبان آموزي (  )5

  پس   آموزش زبان مادري و زبان انگليسيبايد    . همچنينبايد به موضوع زبان آموزي بيش از پيش توجه شود

  ي انتخاب   حوزه   يك  از   آن  جايگاه   و   باشد  ابتدايي   دوره  در   تحول   يا ه  اولويت  جزو   آزمايشي   مراحل   طي   از 

 . يابدتغيير ييز تجو يا  ميالزا حوزه  و  زيتجوي  نيمه به حوزه

   ندهي آ ي برا ر ييتغ ي د يبه عنوان ابزار كل  يبرنامه درستوجه به   )6

و طرحي نو  ايجاد تغيير و تحول    به خصوص در عرصه كنوني،  در جهت  عيبد  ،خاص  يشنهادها يپ  توجه به

  د يما با  آينده    و ايجاد تغييرات براي  ،يكنون  يبه منظور فهم برنامه درس   ،ميبداندر تعليم و تربيت. البته بايد  

ين تحوالت  ب يادي و ز  قيعم  ونديپ د رس  به نظر مي چرا كه  ،كنيمدرك درست خود از گذشته را    راثيمابتدا 

  نده ياهداف آ  يبرا  يبرنامه درس  ريين به نوبه خود امكان تغي كه اوجود داردگذشته    يتيترب  يسنت ها  كنوني و

  .  دهد يم  شيرا افزا 

هم انديشي مستمر با مجريان  :  به مطالبات مجريان برنامه درسي در سطح خُردضرورت توجه   )7

 برنامه درسي  

أمل در راهكارهاي پيشنهادي آنان  ي مجريان برنامه درسي در سطح خُرد و تتوجه به مطالبات و خواسته ها 

با چالش هاي موجود، مدنظر   به مثابه ظرفيتي ويژه جهت شناسايي و مواجهه مطلوب  بايستي بيش از پيش 

  گيران حوزه برنامه درسي قرار گيرد. گذاران و تصميم سياست

 هاي درسي دوره ابتدايي توجه بر اصالح ساختار و محتواي برنامه )8

و  در آن    ساختاري    اصالحات   مند، نيازدر اين دوره  مطلوب  ي دازهاانرسيدن به چشم    رسد براي به نظر مي

به برخي از آنها در همايش اشاره  تغييرات اساسي در محتو ابتدايي هستيم كه  اهاي برنامه درسي در دوره 

   . گرديد

 مطالعات برنامه درسي ها در حوزه ارتقاي كيفيت پژوهش )9

خوبي در  پژوهش هاي  ضمن اينكه  اين است كه    شدآنچه از رهگذر اين همايش حاصل  رسد  به نظر مي

است كه بايد يافته هاي آنها مورد مداقه قرار گرفته و در عمل به  صورت گرفته برنامه درسي  مطالعات زمينه

و تغيير مسير به سمت عرصة  بازنگري  مطالعات برنامه درسي  هاي  حوزه    از  برخي  دررفته شود، بايد  كار گ

هاي  التكه اين مسئله به طور ويژه يكي از رس  شود عمل و رجوع مستقيم به تجارب اجرايي در سطح خُرد  
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به عنوان يكي    برترتجارب    بخشو بازبيني تجارب مجريان با نگاهي تخصصي و علمي در    اين همايش بود

  از جالب توجه ترين بخش هاي همايش حاضر مدنظر بوده است.

 بندي حوزه هاي مغفول برنامه درسي شناسايي و اولويت )10

، خواسته يا ناخواسته، دچار برخي شكاف ها، خألها و نقاط كوري است كه ضمن  دوره ابتداييبرنامه درسي  

د و  با خود به يدك مي كشضرورت توجه به آن ها، هنوز عنوان و برچسب مغفول را اهميت و مسجل شدن 

   د. مي باشدر آن خصوص  نيازمند تأمل جدي و بررسي همه جانبه و ارائه راهكارهاي عملياتي 

ه درسي كه بخش  هاي علمي و عملي صورت گرفته در عرصه برناماميد است با استعانت از درگاه خداوند متعال، تالش 

ربيت را بيش از  بتواند توجه اصحاب تعليم و ت  ،ارزشمندي از آن در همايش حاضر مورد نقد و بررسي قرار گرفت

پيش به نكات و موضوعات ذكر شده در دو روز همايش جلب نموده و جرقه هايي را در مسير بازبيني شرايط موجود  

  فراهم نمايد و بتواند بستري را براي يافتن پاسخ هاي درست به چالش هاي پيش روي اين دوره بگشايد.  
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